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R O M Â N I A 
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI  
BRAŞOV 
 
 

PROCES-VERBAL 
încheiat în şedinţa ordinară a  

Consiliului Local Braşov 
din  data  de 30 mai 2018 

 
 

 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului 

Braşov a fost convocată pentru data de 30 mai 2018, orele 
12:00, în sala de şedinţe a Consiliului Local, din B-dul 
Eroilor nr.8, anunţul de şedinţă fiind postat pe site-ul 
instituţiei şi publicat în ziarul “Transilvania Expres”, 
în data de vineri 25 mai 2018. 

Doamna Secretar al Municipiului Braşov – Adriana 
Goran face prezenţa, sunt prezenţi 27 de consilieri.  

 
Precizează că şedinţa este statutară şi se pot lua 

hotărâri valabile.  
 
Doamna Secretar al Municipiului Braşov - Adriana 

Goran informează Consiliul Local că este nevoie să se 
aleagă un nou preşedinte de şedinţă.  

Domnul consilier Ciovică Octavian Eugen îl propune 
pe domnul consilier Oprică Florentin-Adrian. Domnul 
consilier Duţu Tudor Alexandru propune ca preşedintele de 
sedinţă să fie ales pentru o luna. 

Domnul consilier Oprică Florentin Adrian a fost ales 
preşedinte de şedinţă pe o perioadă de o lună, cu 24 de 
voturi pentru şi 3 abţineri. (Oprică Florentin Adrian, 
Ungar Arnold, Macedonschi Cristian). 

La şedinţă participă domnul Primar George Scripcaru, 
domnul Viceprimar Mihai Costel şi domnul Barabas Laszlo. 

 
* 

            Aprobarea ordinii de zi 
Se supune la vot ordinea de zi iniţială cu 92 puncte 

şi se aprobă cu unanimitate.                 
 

* 
Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare din 

data de 25 aprilie 2018. 
 

 În continuare, preşedintele şedinţei supune la vot, 
procesul - verbal al şedinţei din data de 25 aprilie 
2018, care se aprobă cu unanimitate.  
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* 
Premierea echipei de handbal a Clubului Corona, 

grupa de junioare 3 
 
Preşedintele şedinţei domnul Oprică Florentin Adrian 

felicită echipa de handbal a Clubului Corona, grupa de 
junioare 3 care a devenit campioană naţională.  

 
Domnul Primar George Scripcaru propune premierea 

echipei Clubului Corona şi felicită jucătoarele. 
Domnul consilier Pătraşcu Lucian felicită 

jucătoarele. 
  
Preşedintele Clubului Corona, domnul Liviu Dragomir: 
Mulţumeşte pentru invitaţia făcută fetelor de la 

Junioare 3 a secţiei de handbal, profită de ocazie şi 
aminteşte şi de secţia de nataţie, care anul acesta a 
câştigat un titlu, de secţia de patinaj artistic, secţia 
de schi şi de patinaj viteză, la care, de asemenea, sunt 
campioni. Mulţumeşte pentru implicare şi ajutor.  

Preşedintele şedinţei, domnul Oprică Florentin 
Adrian aminteşte că se vor vota criteriile pentru care se 
vor aloca indemnizaţii de excelenţă în sport, urmând să 
se facă o analiză a activităţii Clubului Corona.  

Domnul Primar George Scripcaru o invită pe doamna 
antrenoare să spună câteva cuvinte.  

Doamna antrenor Mihaela Ciubotaru mulţumeşte pentru  
sprijinul acordat şi speră că vor reprezenta cu mândrie 
şi onoare, în continuare, acest club şi acest oraş. 

Domnul Primar George Scripcaru dă cuvântul unui 
părinte care mulţumeşte pentru sprijinul acordat şi care 
speră ca rezultatele acestor copii să fie din ce în ce 
mai bune. 

Domnul Primar George Scripcaru înmânează o diplomă 
fiecărei jucătoare şi conducerii tehnice.  

 
Şedinţa se reia după o pauză de 5 minute. 
 

* 
INTERPELĂRI 

 
Domnul Primar George Scripcaru îl prezintă pe 

directorul adjunct al Poliţiei Locale, Vlad Vasile. 
Domnul Vlad Vasile: „Bună ziua, doamnelor şi 

domnilor consilieri, domnule Primar, domnilor 
viceprimari, mă numesc Vlad Vasile, sunt noul director 
adjunct al Poliţiei Locale. Vă fac prezentarea mea, sunt 
ofiţer de poliţie, 29 de ani am lucrat în Poliţia 
Naţională, am pornit de jos, de la funcţii de execuţie, 
la bază sunt ofiţer de anchetă, am fost şef de birou, şef 
de serviciu, ulterior adjunctul şefului Poliţiei 
Municipiului Braşov, funcţie de pe care am ieşit anul 
trecut în rezervă, anul trecut în luna august. A fost o 
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perioadă scurtă, când a fost foarte bine, m-am relaxat, 
dar când eşti activ, este greu să renunţi dintr-o dată la 
tot. Am profitat de oportunitatea care mi s-a oferit când 
a fost scos la concurs acest post, având în vedere că am 
şi o experienţă în domeniu, am participat şi în final am 
ajuns să fiu numit pe acest post. Ce pot să vă spun 
despre mine, întotdeauna am respectat legalitatea şi 
întotdeauna mi-a plăcut ordinea şi disciplina şi sper ca 
împreună cu dl. director Aldea şi cu ceilalţi şefi de 
birouri şi servicii din cadrul Poliţiei Locale, pentru că 
eu consider că doar ca şi o echipă putem face treabă, să 
restructurăm puţin Poliţia Locală, să mergem puţin pe 
alte principii, să mergem de la cetăţean înspre forma de 
structură, şi să aducem Poliţia Locală pe un alt plan, 
pentru că vă pot spune cum este văzută Poliţia Locală şi 
din partea cetăţeanului care am fost după ce am ieşit de 
acolo. Nu este privită foarte bine, nu este privită ca o 
poliţie, şi asta mă deranjează. Sper să putem face 
modificările pe care le gândim, cu sprijinul 
dumneavoastră şi a domnului Primar şi să fiţi mulţumiţi 
şi dumneavoastră de activitatea noastră ulterioară… ” 

 
Interpelare  domnul  consilier Mara Iulian 

Domnul consilier Mara Iulian se referă la proiectul 
privind reglementările tehnice şi juridice pentru 
infrastructura stradală.Intr-una din următoarele şedinţe, 
ştie că se pregăteşte un proiect de hotărâre privind 
acelaşi tip de reglementări pentru construcţii în general 
în Municipiul Braşov şi pentru dezvoltatorii imobiliari. 
Iar în această privinţă există un concept,care se numeşte 
Free Sky, adică Cer Liber. Domnul consilier, scoate în 
evidenţă că este inoportun,ca atât cetăţenii din Braşov, 
cât şi turiştii care vin în Braşov să aibă panorama 
blocată de anumite construcţii care să depăşească coama 
dealurilor. Şi ca atare consideră că ar trebui să se 
reglementeze şi din acest punct de vedere viitoarele 
construcţii, ajunge numai să ne imaginăm ce ar însemna ca 
soarele să răsară sau să apună după nişte blocuri sau 
după nişte case, în loc să apună după dealurile care sunt 
în jurul nostru. Domnul Mara crede că ar trebui să se 
aibe în vedere interdicţia de a construi clădiri, 
indiferent de ce tip sunt, case sau blocuri, care să 
depăşească coama dealurilor,astfel încât această panoramă 
să nu fie blocată. Şi ca atare solicită aparatului de 
specialitate al Primăriei să includă acest concept în 
viitorul proiect de hotărâre şi să studieze şi să 
stabilească eventualele modalităţi şi detalii în 
implementarea acestui concept. Se referă la delimitarea, 
cu precădere, a unei zone din care să se aplice sau la 
care să se raporteze ca aplicare pentru acest concept. 
Bineînţeles zona 0, Centrul Istoric al Braşovului.  

Domnul Primar George Scripcaru apreciează ceea ce a 
spus domnul consilier dar nu se poate transpune într-o 
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hotărâre de consiliu local, pentru că există o serie de 
reglementări care sunt transpuse prin P.U.G., Planul 
Urbanistic General al Braşovului.  În următoarea 
perioadă, se vor prezenta etapele pentru reactualizarea 
Planului Urbanistic General şi consilierii vor analiza 
aceste lucruri. Se vor structura aceaste prevederi 
propuse de domnul consilier Mara. 

 
Interpelare - domnul  consilier Rusu Sebastian 

Domnul consilier Rusu Sebastian face amendament la 
punctul nr. 21, întrucât a făcut parte împreună cu câţiva 
colegi consilieri, din acea delegaţie din Israel, cu 
oraşul înfrăţit, Richon Le Zion, unde a avut această 
discuţie vis-a-vis de a da numele unei străzi, după 
oraşul Richon Le Zion, la fel cum a vrut să se dea numele 
de Braşov unei străzi din Richon Le Zion. Discuţia de la 
momentul respectiv presupunea totuşi nişte lucruri destul 
de complicate, schimbând numele unei străzi din punct de 
vedere administrativ, drept pentru care amendamentul ar 
fi să se lase numele de Parcul Trandafirilor Richon Le 
Zion. 

 
Interpelare – domnul consilier Pătraşcu Lucian 

Domnul consilier Pătraşcu Lucian solicită ca în luna 
iunie să se prezinte stadiul în care s-a ajuns cu P.U.G.-
ul actual, pentru că până în prezent nu a avut nici un 
fel de întâlnire cu privire la acest lucru. Rugămintea 
dânsului este ca departamentul din Primărie, Arhitect 
Şef, să convoace consilierii pentru a avea astfel de 
discuţii. 

Al doilea lucru – pe care ar vrea să-l spună, este 
că in Israel s-a convenit ca o strada din Richon Le Zion 
să poarte denumirea de Braşov.  

Cu privire la al treilea lucru – săptămâna aceasta a 
fost o licitaţie la Grădina Zoologică, şi roagă 
departamentele de specialitate din Primărie să verifice 
puţin procedura, dacă s-a desfăşurat corect acolo, pentru 
că, din câte a înţeles, cel care a avut oferta cea mai 
mică a pierdut licitaţia, şi ar dori ca departamentele de 
specialitate din Primărie să facă o verificare şi să 
spună dacă s-a procedat corect sau nu, pentru că e vorba 
de bani publici. 

 
Domnul Primar George Scripcaru:  
„Referitor la acest aspect, dacă cineva care a 

participat este nemulţumit, are dreptul să facă o 
contestaţie, iar o comisie de analiză a contestaţiilor va 
stabili dacă e vreo problemă sau nu, şi nu serviciile din 
Primărie, că nu au calitatea asta. Prin dispoziţii de 
Primar sunt stabilite comisii de licitaţie şi în acelaşi 
timp este şi o comisie de analiză a contestaţiilor, şi 
dacă cineva este nemulţumit sau are o problemă, să facă o 
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contestaţie scris şi să conteste anumite lucruri, şi o să 
primească un răspuns”. 

 
Interpelare – domnisoara Alexandra Crivineanu 

Domnişoara consilier Alexandra Crivineanu, solicită 
la cererea locuitorilor din zona Piaţa Teatrului, vis-a-
vis de clădirea de birouri Cristiana, montarea de stâlpi 
pe trotuare, pentru ca autoturismele să nu mai poată 
parca chiar pe trotuar, până în clădirea respectivă şi 
înţelege că în faţa clădirii sunt montaţi acei stâlpi şi 
roagă executivul să se ocupe şi de zona din lateralul 
clădirii. 

 Domnul consilier Mircea Bogdan solicită repararea 
pietonalei din Răcădău, a scărilor care sunt dărâmate, a 
plăcilor de mozaic care sunt distruse. 

Domnul Primar George Scripcaru explică că, pietonala 
este o temă de proiectare în derulare în momentul de faţă 
şi se referă la întreg pietonalul din Valea Cetăţii, 
inclusiv la fântânile arteziene care vor intra într-un 
proces de modernizare sau vor fi înlocuite în totalitate, 
iar tot ce înseamnă partea superioară a pietonalului va 
intra într-o refacere totală. 

 
Interpelare – domnul Macedonschi Cristian 

Domnul consilier Macedonschi Cristian are mai multe 
interpelări. 

Prima se referă la o vizită a oficialilor din 
Israel, de la 39 de primării, pe data de 06.06., crede că 
a şi venit o solicitare scrisă adresată domnului Primar, 
domnului Viceprimar şi domnului Ungar, care au ţinut 
legătura cu Israelul. Rugămintea dânsului este să fie  
primiţi aşa cum se cuvine, pentru că sunt parteneri  
importanţi, turistic sunt numărul 1, şi agenţia de 
turişti care îi aduce, aduce peste 50.000 de turişti din 
Israel, atât în Bucureşti, cât şi în Braşov. 

Domnul consilier  dl. Macedonschi Cristian: 
A doua interpelare este despre poluarea în Braşov, 

şi despre amenzile primite ca oraş de la Comisia 
Europeană.  Ar dori o poziţie din partea domnului Primar, 
ca să ştie  exact despre ce e vorba, fiindcă ar trebui să 
fie informaţi, nu să se primească  informaţiile din 
presă. 

Următoarea interpelare este strâns legată de 
poluare, e vorba de tăierea copacilor de După Ziduri. A 
fost acolo şi s-a speriat când a văzut câţi copaci au 
fost tăiaţi. Nu este specialist în domeniu, dar îl roagă 
pe domnul director al Regiei Locale ale Pădurilor 
Kronstadt, să expună situaţia, din ce motiv au fost 
tăiaţi. Propune să se replanteze copaci acolo. 

A treia interpelare se adresează doamnei Secretar, 
şi spune că pe Intranet proiectele de hotărâre sunt 
altfel prezentate decât pe ordinea de zi unde le primesc 
dânşii.  
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Următoarele interpelări vor fi la punctele: 4, 14, 
22, 33, 54, 57, 61 şi 91.  

Domnul Primar George Scripcaru spune că purtătorul 
de cuvânt, e Sorin Toarcea şi că dânsul poate să comunice 
şi să spună foarte multe lucruri referitoare la primărie. 
Referitor la ce spune domnul consilier Macedonschi, poate 
că este o chestiune strict turistică şi nu are legătură 
cu administraţia publică locală. Orice informare sau  
orice solicitare la nivel de administraţie publică locală 
sau cu alte unităţi administrative, din alte ţări, vor 
avea circuitul firesc, oficial.   

Referitor la poluare, a spus în Consiliul Local acum 
câteva şedinţe, faptul că se derulează o procedură pentru 
calitatea aerului, cu un institut de cercetare sau cu o 
societate de profil de la Cluj. S-au făcut două 
licitaţii, la prima, firma care a câştigat această 
procedură, a renunţat în faza în care trebuia să se 
semneze contractul, pentru că nu avea capacitatea să 
deruleze acest demers. A trebuit să se reia procedura. 
Datorită traficului intens se înregistrează o creştere de 
noxe. Principala zonă care are o asemenea creştere de 
noxe, de pulberi, este zona de la Ceasul Rău, intersecţia 
Iuliu Maniu cu str. 13 Decembrie, str. Castanilor. 

 Domnul Primar a prezentat un plan de măsuri doamnei 
Ministru al Mediului, la Bucureşti, unde a participat cu 
colegii de la Consiliul Judeţean şi cu cei de la Agenţia 
de Protecţia Mediului. Domnul Primar, specifică că se vor 
face lucrări de sistematizare în zonă, care să facă 
legătura dintre zona Patria cu intersecţia Iuliu Maniu şi 
str.13 Decembrie. Urmează să fie o resistematizare a 
circulaţiei în următoarea perioadă.De asemenea, tronsonul 
strada Castanilor urmează să fie decopertat, cursul de 
apă trebuie să fie curăţat şi zona pietonală va fi 
sistematizată prin eliminarea parcărilor şi prin 
corelarea cu intersecţia de la Ceasul Rău. În felul 
acesta speră să se reducă acele cantităţi de pulberi din 
zonă. O altă staţie de măsurare este la Sânpetru, iar 
noxele şi măsurătorile de acolo arată că pulberii sunt 
eliminaţi în cantitate mult mai mare în aerul respirat. 
Propunerile făcute până acum,se derulează până în finalul 
anului 2020.  

Domnul Primar Scripcaru, subliniază faptul că este 
un lucru bun faptul că Braşovul este măsurat, pentru că a 
fost de acord să se instaleze aceste echipamente, faţă de 
alte oraşe, unde există un grad de poluare mult mai mare.  

Domnul consilier Macedonschi Cristian se interesează 
cât de mare este amenda, fiindcă a înţeles că sumele sunt 
uluitoare şi nu ştie dacă sunt acoperite din bugetul 
oraşului. 

Domnul Primar George Scripcaru subliniază că nu se 
pune problema de aşa ceva. E o perspectivă foarte 
îndepărtată, dar nu se va ajunge în faza asta. Referitor 
la  Regia de Păduri,s-a intervenit sub Tâmpa şi în zona 
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Liceului de Muzică,unde au avut loc, datorită condiţiilor 
meteo, vijelii, copacii fiind un real pericol. Regia de 
Păduri ştie ce are de făcut pentru că ei au şi aparate de 
specialitate şi o fac cu respectarea prevederilor legale, 
şi au un plan de replantare pe tot ceea ce înseamnă 
arealul Municipiului Braşov.  

Domnul consilier Macedonschi Cristian spune că poate 
Regia de Păduri Kronstadt ar putea să facă un comunicat 
de presă prin care să informeze cetăţenii Braşovului şi 
să anunţe şi replantarea.  

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
„Acum referitor la vizitatori, profit de ocazie, că 

e şi dl. director de la RAT aici, soluţia este „Parcări 
mari la intrarea în oraş, transport public eficient şi 
reducem maşinile. ” 

Domnul consilier Arnold Ungar: 
„Pentru doamna Secretar: în temeiul art. 334, alin. 

1, lit. i din O.G. nr. 35/2002, îi solicit următoarele 
doamnei Secretar: să prezinte punctul dânsei de vedere cu 
privire la legalitatea proiectelor de hotărâri aflate pe 
ordinea de zi a şedinţei noastre de astăzi”. 

Doamna Secretar al Municipiului - Adriana Goran: 
„Ca şi punct de vedere, apreciez că proiectele de 

hotărâre aflate pe ordinea de zi de astăzi sunt legale”. 
 

Punctul nr. 1 
Informare privind anumite aspecte din activitatea 

Companiei Apa S.A. 
 
Domnul Primar George Scripcaru face referire la 

situaţia creată cu ceva timp în urmă, pentru care  a fost 
solicitată prezenţa conducerii Companiei Apa la această 
şedinţă, pentru a prezenta un plan de investiţii cu 
privire la infrastructura de apă şi canalizare, având în 
vedere  reglementările în vigoare, nu doar la nivelul 
Braşovului, ci la nivel de ţară. Domnul Primar aminteşte 
de procedura de infrigement pe probleme de mediu şi de 
procedura de infrigement pe canalizare, adică la 1 
ianuarie 2018, România trebuia să aibe sisteme de 
canalizare.   

Domnul Primar a solicitat Companiei Apa să prezinte 
un plan de investiţii pentru următoarele zone de 
dezvoltare care sunt prevăzute în documente de urbanism 
şi care poartă şi avizul Companiei Apa. 

 
Domnul Dorin Fătu – director Compania Apa – 

informare privind unele aspecte din activitatea Companiei 
Apa S.A. 

Domnul Fătu, director Compania Apa prezintă Compania 
Apa,societate comercială pe acţiuni din 2008,acţiuni care 
în procent de 42% sunt acţiunile Consiliului Local 
Braşov, 42% sunt acţiunile Consiliului Judeţean Braşov şi 
16% încă şase U.A.T.-uri care în 2008 erau deservite sau 
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aveau servicii de apă şi canal în ele. Din 2008, Compania 
Apa s-a extins, a devenit regională, pentru care s-a 
înfiinţat şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, 
asociaţie care a preluat atributele U.A.T.-urilor şi are  
încheiat un contract prin care se desfăşoară activitatea. 
Există 17 U.A.T.-uri unde se fac servicii de apă şi 
canalizare şi în fiecare an se primesc alte U.A.T.-uri 
care fac cereri. 

Domnul Fătu îi prezintă pe dl. director economic 
Popa, pe directorul tehnic Bălan, directorul de 
exploatare pe Municipiul Braşov,Teodor Sava şi pe domnul 
de la producţie care pune câteva slide-uri cu 
investiţiile.  

Domnul Director Fătu prezintă situaţia din martie, 
când apa s-a distribuit în Braşov şi partea de investiţii 
pe termen scurt şi mediu, pe care le au în vedere în 
Municipiul Braşov. Referitor la situaţia creată în zona 
Braşovului, în data de 14 – 15 martie, s-a făcut şi o 
informare. Pe scurt gradul de turbiditate a crescut enorm 
de mult, sub 12 ore, de la 20 de grade, cât e permis, la 
30 de grade, staţia de la Tărlung şi atunci au avut de 
ales, de a da apa dezinfectată, dar tulbure, sau de a 
sista apa în judeţul Braşov. A ales soluţia de a nu sista 
apa, dar de a reduce debitul cât se poate, ca să fie 
totuşi, apă peste tot şi să se suplimenteze total din 
sursele subterane….Lacul s-a transformat într-un lac 
foarte tulbure, a venit afluentul foarte mare şi toată 
chiuveta lacului s-a tulburat şi nu au avut altă soluţie. 
Având în vedere că apa  livrată,  10% e folosită în scop 
alimentar şi 90% în alte scopuri casnice, ea având 
vizibil turbiditatea care se vedea, dar în acelaşi timp 
fiind şi dezinfectată.  

 Domnul Fătu promite că se va crea un compartiment 
de comunicare pentru a fi gestionate corect problemele 
aparute. 

Domnul Primar George Scripcaru:  
„...Este un lucru pe care trebuie să-l luăm în 

calcul, cel de comunicare, pentru că în situaţii de genul 
acesta se convoacă un Comitet Local pentru Situaţii de 
Urgenţă,care se întruneşte la sesizarea sau la 
solicitarea celui în cauză. Am avut situaţii când am 
ştiut, am fost înştiinţaţi, am convocat Comitetul Local 
pentru Situaţii de Urgenţă, cu toate instituţiile 
prezente, am analizat situaţia care a fost prezentată, 
ne-am consultat cu referire la termenii de specialitate 
şi am luat deciziile care au fost de luat în privinţa 
respectivă. Şi aici cred că acest lucru trebuia făcut 
dacă responsabilii de la Compania Apa ne-ar fi sesizat 
acest lucru din vreme… Cred că acest lucru trebuie 
corectat, îndreptat pe parcurs şi asemenea situaţii să nu 
se mai întâmple”. 

Domnul consilier Macedonschi Cristian profită de 
ocazie şi ridică problema canalizărilor, a inundaţiilor, 
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datorită canalizării defectuoase sau prea mici şi 
întreabă despre lucrările şi investiţiile care vor urma 
pentru a rezolva aceste inundaţii pentru că nu se poate 
ca la fiecare ploaie mai mare să existe cartiere întregi 
sau intersecţii întregi inundate. Intreabă care sunt 
problemele, dacă sunt problemele carosabilului, dacă sunt 
probleme pentru că au fost astupate canalele… 

Domnul consilier Macedonschi Cristian atrage atenţia 
asupra canalizărilor, din Schei şi asupra pârâului Graft.  

Domnul viceprimar Barabas Laszlo îi informează că în 
Bartolomeu a fost rezolvată problema în colaborare cu 
Compania Apa şi Primăria Braşov, acum un an şi jumătate. 

Preşedintele şedinţei, domnul Oprică Florentin-
Adrian îi invită pe cei de la Compania Apa, să prezinte 
materialul. 

 
Dl. Dorin Fătu – Director General – Compania Apa: 
„O să ţinem cont de ce aţi spus, o să răspund 

punctual şi la problema Scheiului cu Graftul şi zona de 
ape pluviale, dar eu am pregătit un material pe care l-am 
trimis şi la dumneavoastră, cred că v-a fost transmis, cu 
investiţiile pe termen scurt şi mediu. Noi avem, să zic 
aşa, după sursa de finanţare, două feluri de investiţii, 
investiţii pe fonduri proprii pe care le facem din 
încasări şi din bugetul creat pe investiţii şi investiţii 
pe fonduri europene, cofinanţate cu fonduri proprii. 
Cofinanţarea în general, până acum am făcut-o cu credite 
de la bănci, şi în special cu credite de la B.E.R.D., 
asta facem din anii ’95, acum suntem în derulare cu 
Programul Operaţional Sectorial de Mediu din care ne-au 
rămas anumite lucrări şi vrem să vi le prezentăm pe cele 
care sunt pe raza Municipiului Braşov. Avem fondurile 
proprii pe anul acesta, din care o să vă prezint ce am 
gândit noi împreună cu Primăria, şi ce pot să mai apară 
datorită unor P.U.Z.-uri noi pe care le putem prinde în 
continuare, să le facem pe fonduri proprii, şi avem 
P.O.I.M.-ul, Programul Operaţional Infrastructură Mare, 
pe care îl pregătim acum, avem în curte la noi 
consultanţa… care pregăteşte studii de fezabilitate şi 
aplicaţia, pentru a merge cu ea la Bruxelles şi a primi 
finanţare pe P.O.I.M. (Programul Operaţional 
Infrastructură Mare). Aceste lucrări care se fac pe 
P.O.I.M. se vor face împreună cu municipalitatea, cu 
cadrele de specialitate, ca să alegem zonele care ne dor 
şi pe noi, ca reabilitare şi care doare şi Primăria ca 
dezvoltare viitoare, pe  zece ani. Am şi câteva slide-
uri, colegul meu o să vă prezinte, lucrări pe fonduri 
proprii pe anul 2018 şi 2019, vă dau câteva exemple, zona 
Centrului de Afaceri şi a viitorului Spital Regional, 
str. Institutului, unde avem un proiect care trebuie să-l 
băgăm pentru autorizaţie de construire, de apă şi 
canalizare în zona respectivă. Al doilea ar fi strada 
Narciselor, unde foarte mulţi investitori vin cu hale 
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industriale, nu ştiu ce fac acolo, făbricuţe, şi iarăşi 
nu avem apă şi canal şi o să o prindem tot în anul 
acesta, cu continuare pe anul viitor, pe extindere de apă 
şi canal. 

Dl. Primar ne-a zis acum câteva luni de zona unei 
viitoare Săli Polivalente, unde a fost Stadionul 
Municipal, trebuie să ne ocupăm şi de zona aceea ca să 
avem conducte de canal suficient de mari şi reţea nouă de 
colectare a apelor pluviale de pe strada 13 Decembrie, 
sub podul C.F.R. şi în faţa gării s-a rezolvat parţial, 
intersecţia de la sensul giratoriu şi podul de la C.F.R., 
unde se inundă, ăla e un punct critic, a mai fost 
Stadionul Municipal, care s-a rezolvat cu ajutorul 
Primăriei, cum a zis dl. Viceprimar, în colaborare cu 
noi. Probleme mari sunt în multe zone, depinde şi câtă 
ploaie vine, în zona Noua este o problemă foarte mare de 
rezolvat acolo, e şi greu să vă spunem cum am putea-o 
rezolva, pentru că sistemul nostru de canalizare în 
Braşov aşa l-am moştenit, aşa a fost făcut, e sistem 
mixt, intră şi apă pluvială şi apa menajeră şi el e 
dimensionat mai mult ca apa menajera. Dacă ar fi să luăm 
din Noua, când ar fi acolo rupere de nori, toată apa care 
vine, nu cred că ar încăpea pe reţelele menajere. Ca să 
faci un colector de ape pluviale, asta înseamnă probleme 
foarte mari, trebuie spart oraşul. Deci, noi am încercat 
punctual acolo unde se inundă să rezolvăm, singura pe 
care nu am rezolvat-o e asta de pe 13 Decembrie. Acestea 
ar fi lucrările urgente acum, pe care noi le avem în faze 
de pregătire pentru licitaţie şi pentru autorizare de 
construire, începând de anul acesta şi continuând anul 
viitor. La acestea se pot adăuga, o serie de lucrări… 
vis-a-vis de alte P.U.Z.-uri, în alte zone, singura 
problemă când vine un P.U.Z. de genul acesta, ca să ne 
apropiem cât mai mult cu reţeaua de apă şi de canal, de 
construcţia respectivă, de ce e acolo, fabrică sau bloc, 
e să avem în zonă domeniul public, că nu poţi să intri, 
el se apucă, face blocul şi după aia face străzile. Şi 
atunci îi dau aviz să-şi facă el prelungire de reţea, că 
e domeniu privat până îl predăm la domeniul public. Aici 
trebuie să vedem cum îl putem determina să facă chestia 
asta, ca să avem domeniu public, adică să putem intra cu 
investiţiile, pentru că investiţiile mai durează şi 
datorită procedurilor, se contestă de o mie de ori, 
durează câteodată şi un an de zile.  

Lucrări din fonduri europene, tot începând de anul 
acesta, care sunt în licitaţie acum, şi anul acesta le 
vom începe şi la sfârşitul lui 2019 trebuie să le 
terminăm. Şi avem, ca lucrări de apă, eu am înşirat o 
serie întreagă de străzi, în zona Titulescu, între Calea 
Bucureşti şi Blaga, Serii, Castanilor, străzile care 
înseamnă, de fapt, reabilitare prin înlocuire. Conductele 
sunt foarte vechi, peste 70 de ani, şi trebuie înlocuite. 
Înlocuirea se face ori relining, adică pe ţeava actuală 
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se bagă alta, dar în cazul acesta nu prea reuşeşti 
totdeauna să aduci un debit mai mare decât l-ai avut, sau 
cel puţin la fel, şi în cazurile clasice se face săpătură 
din nou şi se abandonează cealaltă. Toamnei, Avram Iancu, 
Cuza Vodă, astea toate sunt pe fonduri europene, 
finanţate de noi pe programul P.O.S.-Mediu şi toate va 
trebui să le facem până la sfârşitul anului viitor. 
Suntem în procedură, acum, până în august, cred că o să 
avem câştigătorul şi să semnăm contractul, să dăm ordin 
de începere. În acelaşi timp, pe parte de canalizare,  
avem zona de canalizare Timiş Triaj, între Fundătura 
Hărmanului şi zona Timiş Triaj – Grup Şcolar C.F.R., zonă 
care n-a fost canalizată sau a fost impropriu canalizată. 
După aceea reţele noi de canalizare, Bartolomeu – 
Stupini, vreau să vă spun că în partea de Bartolomeu – 
Stupini, fiind P.O.S.-ul de Mediu, care s-a lungit până 
acum datorită unor motive independente de noi, printre 
care renunţare la contract, reziliere de contract, 
judecăţi, trimise în D.N.A., multe lucruri, am ajuns cu 
ele până acum, căci P.O.S.-ul de Mediu trebuia terminat, 
n-am reuşit, şi atunci am ajuns cu reţelele din 
Bartolomeu şi Stupini să le facem începând de anul acesta 
şi până anul viitor… Între timp s-au mărit, s-au dublat, 
s-au triplat cartierele şi noi acum cu consultantul pe 
care-l avem pe P.O.I.M. vrem să  prindem absolut tot ce 
trebuie prins, numai că lucrările la străzile noi vor 
începe după ce avem asigurată finanţarea...  Totodată, 
tot pe P.O.I.M. avem gândite interconectări între 
localităţi vecine, mă gândesc să ne întindem cu reţele 
spre Cristian, Ghimbav, Hărman, Sânpetru, unde sunt zone 
libere, dar în timp se va construi pe ele. Va trebui să 
avem şi acolo măcar colectoare pe sub domenii publice din 
care să ne putem racorda cu diferite P.U.Z.-uri care 
urmează să se dezvolte în viitor în zona respectivă. Şi 
atunci putem aminti că pe P.O.I.M. vom face în zona 
Stupini restul străzilor care n-au fost prinse pe P.O.S. 
şi acum colegul meu vi le va arăta pe toate”.   

Dl. Dorin Fătu– Director General – Compania Apa: 
“…Eu zic că sunt foarte multe de discutat, foarte 

multe străzi,foarte multe puncte calde, fierbinţi, şi 
aparatul nostru, al companiei, că avem un aparat întreg 
pe fonduri europene, avem o direcţie care se ocupă numai 
de bani europeni, şi cu ai dumneavoastră, de la Primărie, 
să punem la punct colaborarea cât mai bine şi să încercăm 
să scoatem ce e mai bun din programul acesta, care se 
naşte acum”. 

Domnul Primar George Scripcaru:  
„Am rugămintea ca să aveţi în vedere că există 

prevederea legală care ne pune în situaţia asta, că nu 
poţi să dezvolţi reţea de apă fără reţea de canalizare 
concomitent şi rugămintea mea este să ţinem cont de acest 
lucru. Sigur că acolo unde sunt situaţii aşa cum am spus 
mai înainte, avem punctul 33, care vine tocmai în acest 
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sens, să regleze anumite situaţii care se referă la 
infrastructură şi le-am discutat şi înainte de şedinţa de 
consiliu local şi am stat tocmai să detaliem acest 
program mai bine… Rugămintea mea la Direcţia Informatică 
din Primărie este să-l transmitem la toţi consilierii…  
In plus faţă de materialul scris care v-a fost prezentat 
în mapele de şedinţă, să fie prezentat şi planul de 
investiţii din fonduri proprii şi pe fonduri accesate al 
Companiei Apa, plan care să fie însuşit, de către 
Consiliul Municipal ca şi for deliberativ, dar şi în 
calitate de coproprietar al Companiei Apa, şi care să 
stea la baza deciziilor şi aprobărilor din comisia de 
urbanism, şi arhitectură şi circulaţie, ca atunci când 
vorbim de o avizare, o aprobare de proiect, să se facă 
referire la acest plan de investiţii care să răspundă 
acelor necesităţi şi acelor prevederi legale, vis-a-vis 
de infrastructura de apă şi canalizare. Pentru că dacă nu 
facem lucrul acesta, nu putem să mai aprobăm alte 
dezvoltări în următoarea perioadă… ori întrebarea este ce 
facem întâi, infrastructura şi după aceea aglomerarea, 
sau aglomerarea şi apoi infrastructura. Toate astea 
trebuie să fie corelate şi Compania Apa trebuie să aibă 
în vedere, P.U.Z.-urile care au fost aprobate în ultima 
perioadă, să-şi concentreze investiţiile proprii pe apă 
şi canalizare acolo unde s-a dat un aviz favorabil şi 
pentru altele care urmează să fie analizate, de asemenea 
trecute şi prin procedura de avizare şi emiterea de aviz 
de la Compania Apa, să fie urmate de planul de 
investiţii, fie din fonduri proprii, fie din fonduri 
accesate, sau pe credite bancare pe care Compania Apa le 
accesează…” 

Dl. Dorin Fătu – Director General – Compania Apa: 
„Aş vrea să discutăm, că s-a ridicat problema 

Spurcatei, cu cei  care deversează. Pe zona respectivă 
noi am făcut cu ani în urmă nişte investiţii, în care am 
preluat de la clienţii care sunt casele din Schei, de 
fapt, şi care au fost legate de când lumea în acest curs 
de apă, şi au rămas, cred că am şi numărul lor, nu mai 
ştiu câte sunt, o sută de case, cred, pe care nu le-am 
putut prelua, pentru că ele nu au cădere spre canalizare, 
strada e mai sus decât curtea, omul are cum se făcea acum 
cincizeci de ani baia, asta înseamnă investiţii în curtea 
lui. Noi am vrea să facem branşamentul gratis, să zic, 
să-i fac până la poartă branşamentul, dar el nu se poate 
lega, decât dacă pompează apa aia uzată. Dacă e şi bătrân 
şi are curtea făcută frumos, n-ai cum, adică se poate şi 
forţa, cu Garda de mediu, să zicem că mergem pe ei, nu 
ştiu cum, noi nici nu-i facturăm, nici nu sunt clienţii 
noştri, nu pot să-i iau tarif pe canal când el n-are 
canalizare, dar noi îi avem inventariaţi şi îi ştim care 
unde se poate şi unde nu se poate. În general majoritatea 
nu se pot lega fără o pompare proprie. Iar vis-a-vis de 
infringementul României, vis-a-vis de apă şi canalizare, 
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că şi la apă stăm foarte prost pe ţară, la canalizare 
dezastruos, pentru că e mediu rural şi mediu rural nu din 
Ardeal, mediul rural din ţară, unde sunt probleme foarte 
grave, vreau să vă spun că pe Compania de Apă, nu pe 
Braşov, unde e foarte bine, ci în general, unde avem şi 
Rupea şi Hoghiz, n-o să avem acest risc, vă garantez. Vă 
mulţumesc!”  

Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
„Domnul director, credeţi că la pârâul Graft am 

putea să punem o staţie de epurare, undeva, în zona 
acoperită? Ar putea exista posibilitatea tehnică?” 

Dl. Dorin Fătu – Director General – Compania Apa: 
„Nu, domnule consilier, că acolo este un râu care 

joacă rolul canalizării, şi în râul ăla s-au injectat 
fiecare prin peretele cursului de apă şi trebuie să-l 
preiei pe fiecare de acolo să-i printezi aia şi să-l duci 
în altă parte, pe la fiecare din… în altă parte”. 

Viceprimar – dl. Barabas Laszlo: 
„Problema pârâului Graft într-adevăr am discutat-o 

foarte mult cu Compania Apa, e greu de găsit o soluţie 
tehnică. Cu unii din colegii din Primărie am analizat, 
există o rocă cu puteri miraculoase, absorbante, am 
analizat şi varianta de a implanta în cursul de apă 
această rocă, pentru a absoarbe multe din componentele 
care devin deranjante. Cu domnul Sava, cu toţi cei de la 
Compania Apa, am avut nenumărate discuţii vis-a-vis de 
gospodăriile care încă sunt racordate în mod ilegal, şi 
bănuiesc că o să găsim o soluţie tehnică. Compania Apa 
are obligaţia de a prelua toate aceste evacuări şi de a 
le dirija într-o canalizare sau într-o reţea de 
canalizare care intră în staţia de epurare a apelor, 
conform autorizaţiei de gospodărire a apelor care 
funcţionează. Încă n-am găsit soluţia, dar n-am renunţat 
să o găsim”. 

Primar - dl. George Scripcaru:  
„... Zona După Ziduri este o zonă foarte infectată 

din punctul acesta de vedere şi lucrurile trebuie 
gestionate în mod logic, firesc şi constructiv. Degeaba 
mai discutăm de sistematizare şi de reducere a poluării 
şi lucruri de genul acesta, unde în alte ţări soluţiile 
care au fost edificate şi lucrurile sunt fireşti şi 
logice, numai că noi vrem să spunem că plămânul acela e 
verde, dar nu-i verde, că avem o grămadă de situaţii şi o 
situaţie similară, dacă vrem să facem o comparaţie 
neplăcută pentru un oraş este că e similar şi în zona 
Moieciu. În zona Moieciu, în marea zonă agroturistică de 
la Moieciu, în perioada de week-end, mai precis duminică 
seara… treceţi un pic seara, după lăsarea întunericului, 
şi vedeţi dacă puteţi să traversaţi o zonă şi toate 
pensiunile din zona agroturistică, unde teoretic este 
foarte în regulă, nu este în regulă că toţi deversează în 
cursul de apă. Şi o zonă agroturistică fără canalizare nu 
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ştiu dacă poate să fie o zonă agroturistică în adevăratul 
sens al cuvântului. 

…Eu v-aş propune să facem cumva ca acest plan de 
investiţii să fie transmis către toţi consilierii prin 
grija Direcţiei Informatică din Primărie, iar acest plan 
de investiţii să stea la baza viitoarelor aprobări în 
Comisiile de Urbanism şi care până la urmă vor ajunge tot 
în faţa Comisiei de Urbanism din Consiliul Local şi în 
plenul Consiliului Local,când vor veni la aprobat P.U.Z.-
uri sau P.U.D.-uri sau alte documente de urbanism în 
următoarea perioadă.Compania Apa până la urmă nu este o 
companie de caritate,nu este de binefacere,ei vând, 
cumpără, au activităţi profitabile. Municipiul Braşov a 
pus la dispoziţie în mod gratuit toată infrastructura 
existentă astăzi Companiei Apa, suntem coproprietari 
acolo, şi mai mult de atât şi plătim şi cotizaţii pe care 
trebuie să le returnăm de la bugetul local Companiei Apa, 
pentru că aşa spun şi prevederile legale astăzi în 
vigoare… Să nu aduc aminte de perioada de acum câţiva ani 
de zile, când datorită unor ploi şi datorită unor 
săpături care au fost făcute de către unii,  ovoidul din 
Piaţa Unirii s-a colmatat, s-a umplut acolo, datorită 
scurgerilor din versantul respectiv, asta a fost acum 
vreo opt sau nouă ani de zile. Acesta a fost motivul 
pentru care ne-am trezit cu mâlul pe străzi atunci, din 
cauza asta, şi trebuie să evităm lucruri de genul acesta 
şi să nu mai dăm avize aşa de simplu în zone  sensibile, 
aşa cum spunea domnul consilier Mara mai înainte, în zone 
cu areal geografic de tipul acesta”. 

 
Dl. Dorin Fătu – Director General – Compania Apa: 
„Eu vă mulţumesc că aţi avut răbdarea să mă 

ascultaţi şi vă asigur de toată colaborarea mea, atât în 
forma oficială cu Primăria, cât şi cu dumneavoastră, 
fiecare, când aveţi vreo problemă cu Compania Apa. Vă 
mulţumesc!” 

 
 
 

* 
ORDINEA DE ZI 

 
PUNCTUL 2 

Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de 
execuţie al bugetului  Municipiului Braşov la 31.03.2018. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
2, 3, 4, 5, 6 şi 7 iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

PUNCTUL 3 
Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de 

acordare a premiilor pentru sportivii de performanţă din 
Municipiul Braşov. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,4 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL 4 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului 

final de evaluarea a guvernanţei corporative la Regia 
Publică Locală a Pădurilor Kronstadt R.A. Braşov pentru 
anul 2017. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 5 

Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor 
de integritate pentru membrii consiliului de 
administraţie şi directorilor S.C. RIAL S.R.L. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
si 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 6 

Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor 
de integritate pentru membrii consiliului de 
administraţie şi directorilor S.C. RATBV S.A. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 7 

Proiect de hotărâre privind stabilirea criteriilor 
de integritate pentru membrii consiliului de 
administraţie şi directorilor Regiei Publice Locale a 
Pădurilor Kronstadt R.A. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 8 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Situaţiilor 
financiare anuale încheiate la 31.12.2017 ale Regiei 
Publice Locale a Pădurilor Kronstadt R.A. şi a realizării 
indicatorilor de performanţă ai regiei pe anul 2017. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 9 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
constitutiv al S.C. RIAL S.R.L., actualizat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5, şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 10 
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Proiect de hotărâre privind modificarea Anexei nr. 2 
la Hotărârea Consiliului Local nr. 203 din 31.05.2013, 
privind aprobarea Organigramei şi a Statului de funcţii 
ale Operei Braşov, republicată. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 11 

Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii 
Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe 
sociale.Comisiile 1 şi 4 au avizat.  

Comisia 5 a avizat cu următorul amendament: Membrii 
comisiei vor fi preşedinţii comisiilor 1, 4, 5 sau 
înlocuitorii de drept ai acestora.Pentru că trebuie să 
fie fixat şi un preşedinte al acestei comisii, propunerea 
este ca preşedintele comisiei 4 (dl. Toro Tamaş) să ia 
această funcţie. 

Proiectul de hotărâre a fost aprobat cu 25 voturi 
pentru şi două abţineri (Domnul Macedonschi Cristian şi 
domnul Ungar Arnold) 

 
PUNCTUL 12 

Proiect de hotărâre pentru modificarea şi 
completarea H.C.L. nr. 15/26.01.2018 privind stabilirea 
salariilor de bază pentru personalul contractual din 
cadrul familiei ocupaţionale “Administraţie” din 
Serviciul Public Local Salvamont, serviciu public în 
subordinea Consiliului Local Braşov, începând cu data de 
01.01.2018. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 13 

Proiect de hotărâre privind stabilirea limitei 
maxime la consumul lunar de carburanţi pentru 
autoturismele din dotarea Grădinii Zoologice Braşov. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 14 

Proiect de hotărâre privind stabilirea procentului 
datorat bugetului local din sumele obţinute, ca urmare a 
încheierii contractului de închiriere nr. 11/2018, pentru 
imobilul, în suprafaţă de 78,80 m.p., situat în Braşov, 
str. Brazilor nr. 1, având destinaţia de desfăşurare de 
activităţi de vânzare a produselor zaharoase de tip 
cofetărie - patiserie şi a băuturilor non alcoolice. 

Domnul consilier  Macedonschi Cristian: 
„Am citit acest punct şi materialele punctului, nu 

am văzut nicăieri contractul şi despre ce sumă se 
vorbeşte, aş dori ca directorul Grădinii Zoologice să ne 
transmită la toţi consilierii contractul şi modul cum  a 
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fost atribuit spaţiul, cum s-a făcut licitaţia. Vă 
mulţumesc frumos!” 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 

şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

 
 

PUNCTUL 15 
Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 

Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, artistului 
plastic - doamna Aurelia Stoie Mărginean. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 16 

Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de 
Cetăţean de Onoare al Municipiului Braşov, domnului 
General de Brigadă în retragere Ion Petrescu. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

PUNCTUL 17 
Proiect de hotărâre privind participarea 

Municipiului Braşov în calitate de coorganizator al 
evenimentului Festivalul „Cerbul de Aur”, ediţia 2018. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
4, 5 şi 7 iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 18 

Proiect de hotărâre privind desfăşurarea 
Festivalului Internaţional al Muzicii de Cameră Ediţia a 
XLI - 2018, în perioada 10 - 15 iulie 2018. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
4 şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 19 

Proiect de hotărâre privind organizarea Congresului 
Internaţional al foştilor deţinuţi politici INTER-ASSO în 
perioada 24 - 27 iunie 2018 la Braşov şi desfăşurării de 
acţiuni cu caracter memorial. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 4 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate 
(domnul consilier Ungar Arnold nu participă la vot). 
 
 

PUNCTUL 20 
Proiect de hotărâre privind aprobarea participării 

Municipiului Braşov la acţiunile culturale organizate 
pentru promovarea Braşovului la Nurenberg - Germania. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,4 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 21 

Proiect de hotărâre privind atribuirea numelui de 
Parcul Rishon LeZion parcului situat în Cartierul Valea 
Cetăţii, delimitat de B-dul Muncii - Str. Someşului - 
Str. Crişului - Str. Vârful cu Dor. 

 
Domnul consilier Pătraşcu Lucian: 
„Deci rugămintea mea este să se păstreze denumirea 

Parcul Rishon LeZion, pentru că, după cum bine ştiţi cu 
toţii, care am fost în Israel atunci, am stabilit de 
comun acord cu viceprimarul respectiv să dăm acest nume 
unei străzi, în cazul nostru acum, unui parc. N-aş vrea 
să complicăm lucrurile şi să se numească Parcul 
Trandafirilor Rishon LeZion, pentru că complicăm 
lucrurile şi nu ne ţinem de promisiunea pe care am făcut-
o în delegaţia respectivă. Iar ei nu cred că vor da 
numele unei străzi sau unui parc din Rishon LeZion cu o 
denumire de-a lor plus Braşov. Eu zic să convenim la ceea 
ce am stabilit la momentul respectiv, parcul să rămână 
Rishon LeZion, singurul lucru pe care l-am spus în 
interpelarea respectivă a fost ca meritul să fie al 
consilierilor care au fost în delegaţia respectivă, şi nu 
a unui singur consilier local. Mulţumesc!” 
 

Domnul consilier  Ungar Arnold: 
„Eu am rugat să se supună la vot amendamentul 

prezentat de colegul nostru, ca acest parc să se numească 
Parcul Trandafirilor – Rishon LeZion”. 

 
Primar - dl. George Scripcaru:  
“...Deci Parcul Trandafirilor este cuprins în 

documente care atestă domeniul public al Municipiului 
Braşov. Completarea aceasta este firească şi eu am 
sesizat-o din materialul care v-a fost transmis la avizat 
în cadrul comisiilor de specialitate şi dacă nu facem 
lucrul acesta, putem să ajungem într-o situaţie similară 
cu schimbarea unei străzi, care produce nişte efecte 
destul de delicate…” 
 

Consilier - dl. Rusu Sebastian: 
„Da, mulţumesc pentru susţinere şi mă gândesc că 

dacă chiar vrem să avem o denumire strict cu Rishon 
LeZion putem să găsim eventual o stradă nouă, ca să nu 
complicăm lucrurile, deci undeva unde se construieşte, o 
stradă nouă care va fi făcută să se numească aşa”. 
  

Preşedintele şedinţei domnul Oprică Florentin-Adrian  
supune la vot amendamentul făcut de domnul consilier Rusu 
Sebastian si se voteaza cu unanimitate. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de Comisia 4, 5 
şi 7 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate, 
cu amendament. 

 
PUNCTUL 22 

Proiect de hotărâre privind aprobarea memorandumului 
de cooperare privind dezvoltarea integrată a axei de 
creştere Braşov - Bucureşti - Constanţa. 

 
Domnul consilier  Macedonschi Cristian: 
„Am şi aici o interpelare, apropo de vizita din 

Israel, a fost solicitată la mine de către directorul de 
turism al Companiei Municipale Turistice Bucureşti, şi 
atunci fiind chiar pe axa Bucureşti – Constanţa – Braşov, 
cred că nu este o chestie privată. Mulţumesc! Dar ce e 
important pentru noi în această colaborare? Cred că 
infrastructura, şi ar trebui să ne impunem punctul de 
vedere ca pe axa Constanţa – Bucureşti – Braşov, singura 
porţiune fără autostradă este ultima către noi, şi să fie 
prioritară pentru dezvoltarea prin această colaborare şi 
s-o supuneţi ca amendament, de ce să n-o votăm?” 

Primar  George Scripcaru:  
„ … Memorandumul,  pentru că am convenit cu ceilalţi 

doi,Primarul General al Capitalei şi cu Primarul 
Municipiului Constanţa forma aceasta, să rămână aşa cum 
v-a fost propus, şi după aceea, după ce vom reveni în 
foarte scurt timp cu aprobarea celorlalte documentaţii, 
să propunem lucruri punctuale, concrete, care să fie 
avute în vedere şi care să facă parte din etapa 
următoare.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 23 

Proiect de hotărâre privind transmiterea, fără 
plată, a autoturismelor Dacia Berlină cu număr de 
înmatriculare BV 08 PMB şi Dacia Logan Laureat cu număr 
de înmatriculare BV 91 PMB de la Primăria Municipiului 
Braşov la Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi 
Parching. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 24 

Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului 
adiţional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii 
serviciului de transport public local, prin concesiune, 
în Municipiul Braşov nr. 190/102321 din 29.12.2016, 
încheiat între Municipiul Braşov şi Societatea RATBV 
S.A., aprobat prin H.C.L. nr. 603 din 22.12.2016. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 25 
Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării 

traseului turistic local de transport rutier public de 
persoane în Municipiul Braşov. 

Domnul Consilier Macedonschi Cristian: 
„Am o întrebare pentru domnul director, şi 

executivului, va ţine loc actualului transport privat cel 
turistic sau vor fi amândouă? 

Şi doi, N-am văzut în material dacă traducerea 
ghidată în autobuzul acesta turistic al R.A.T.-ului va fi 
în  mai multe limbi străine, nu numai în engleză?”  

 
Doamna Cecilia Doiciu: 
„Prezentarea va fi în română, engleză, franceză şi 

germană, urmând ca după ce vom achiziţiona sistemul audio 
pe care să-l punem la dispoziţie turiştilor, să ne gândim 
şi la celelalte limbi. Ne gândim la spaniolă, că sunt 
mulţi spanioli, şi la japoneză, că sunt grupuri de 
japonezi”. 

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
„Şi va înlocui transportul privat sau merg în 

paralel?” 
Domnul Primar  George Scripcaru:   
„... Că nu e privat, acesta e un traseu care are cu 

totul şi cu totul un alt parcurs, nu are legătură una cu 
alta, uitaţi-vă pe traseul care este propus, pe care l-am 
discutat cu conducerea de la transporturi... Să aibă 
legătură cu ceea ce ne propunem să facem, eu cred că este 
o treabă bună, şi o să vedem, după primele luni de zile, 
poate trebuie să îmbunătăţim sau să completăm sau să 
facem mai mult sau mai bun decât am făcut în momentul de 
faţă şi cu ocazia asta poate că răspundem şi unei 
interpelări care mi-a fost făcută şedinţa trecută sau 
acum două şedinţe de către domnul consilier Lucian 
Pătraşcu, în care ne-a spus să analizăm posibilitatea să 
achiziţionăm autobuzul de la Consiliul Judeţean. Nu cred 
că putem să ne încărcăm cu asemenea infrastructură, 
pentru că ne creăm o problemă în plus din punct de vedere 
financiar, că are costuri, şi plus de asta nu poate să 
funcţioneze pe traseul acesta pe care l-am propus, pentru 
că gabaritul acestui autobuz este partea mare şi nu are 
cum să fie utilizat. Am avut discuţie cu conducerea 
Consiliului Judeţean, şi le-am propus ca să iniţieze un 
traseu turistic specific pentru un asemenea mijloc de 
transport, plecând de la Livada Poştei să se ducă până în 
Poiană, din Poiană să ajungă pe drumul din Poiană spre 
Râşnov, la Cetate sau în zona respectivă şi să aibă 
traseul invers, în retur. Cred că ar avea succes şi cred 
că ar putea să răspundă unor necesităţi. Mai spuneau ei 
că ar fi bine să o ducă spre Bran de la Râşnov. Păi dacă 
te duci la Bran în actuala situaţie de infrastructură cu 
DN 73 existent faci vreo două zile şi jumătate şi te 
enervezi mai tare şi creezi o problemă, şi atunci ar fi 
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mai bine ca până la Râşnov şi înapoi, că e mult mai 
sigur, şi mult mai simplu, şi mult mai posibil. Am 
înţeles că vor să-l scoată la licitaţie, nu cred că-l va 
putea cumpăra cineva, iar societatea de transport cred că 
are alte priorităţi din acest punct de vedere şi din 
flota actuală putem un autobuz care corespunde acestor 
necesităţi să fie transformat pentru perioada aceasta pe 
acest traseu pe care ne propunem să-l înfiinţăm începând 
cu luna iunie”. 

Consilier - dl. Lucian Pătraşcu:  
„Propunerea mea a fost să-l închiriaţi, nu să-l 

achiziţionaţi, asta a fost propunerea”. 
Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
„Oricum, analizând traseul care ar merge chiar pe 

Aleea Tiberiu Brediceanu, şi ştiind că acolo sunt foarte 
mulţi pietoni, cred că ar fi de analizat dacă nu s-ar 
preta un autobuz turistic electric mai îngust. Există în 
oraşele istorice, există soluţii de genul acesta, şi dăm 
şi un semnal ecologic excelent”. 

Primar - dl. George Scripcaru:  
„Cu condiţia să scoatem traficul de pe Mureşenilor 

pe Bariţiu, să-l băgăm pe După Ziduri, să facem Centura 
Ocolitore a Centrului Istoric şi să avem în zona 
respectivă mijlocul de transport care să facă treaba asta 
oră de oră”. 
 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 26 

Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
unui număr de 100 locuri de parcare din domeniul public 
al Municipiului Braşov, în suprafaţă totală de 2.336 
m.p., aferente imobilului situat la adresa Calea 
Bucureşti nr. 318 (fosta clădire Pantex), către S.C. 
ROPHARMA S.A. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 27 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “RK imobil str. Poarta Schei nr. 14 (Liceul 
Teoretic Johannes Honterus)”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 28 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Reabilitare învelitoare Liceul Andrei 
Mureşanu, Corp A”. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 29 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 1”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 30 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Extindere Şcoala Gimnazială nr. 2”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 31 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Mansardare Grădiniţa nr. 11”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,  
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 32 

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici aferenţi realizării obiectivului de 
investiţii “Mansardare Şcoala Gimnazială nr. 25”. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 33 

Proiect de hotărâre privind Reglementări juridice şi 
tehnice privind infrastructura stradală cuprinsă în 
documentaţiile de urbanism. 
   

 
Consilier - dl. Macedonschi Cristian: 
„Eu am doar o sesizare. Nu se poate să primim atât 

de târziu materialele. Trebuie să le primim din timp, ca 
să le putem analiza. Doamna Secretar, vă rog frumos, data 
viitoare, îl punem pe altă ordine de zi”.  

Doamna Secretar al Municipiului Braşov -  Adriana 
Goran: 

„A fost o situaţie specială, au fost discuţii până 
în ultimul moment, vis-a-vis de acest subiect”. 

 
Domnul Primar George Scripcaru:  
„Da, la 33 am avut astăzi, eu cred că e important să 

ştiţi acest lucru, şi o dezbatere publică pe această 
temă, a nu ştiu câta, pentru că astăzi am concluzionat cu  
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toţi cei prezenţi aici, şi avem şi procesele-verbale şi 
toate înscrisurile făcute şi în acest proiect de hotărâre 
am preluat şi nişte propuneri care au venit din partea 
lor. Sunt două sau trei propuneri care au fost preluate, 
de aceea a trebuit  proiectul refăcut, completat cu toate 
aceste reglementări şi propuneri din partea 
dezvoltatorilor, care a fost după aceea prezentat înainte 
de şedinţă, în comisia care a avut loc. Eu cred că acest 
lucru va genera o altă abordare în următoarea perioadă şi 
poate vom reuşi să reglementăm anumite situaţii din zona 
Tractorul. Aceste reguli care sunt propuse astăzi a fi 
aprobate de către dumneavoastră vor fi implementate pe 
toată raza municipiului Braşov, la toate dezvoltările 
ulterioare care urmează să fie parcurse şi avute în 
vedere, şi răspunde unor necesităţi, inclusiv a ceea ce a 
spus directorul Companiei Apa. Pentru că într-adevăr, 
Compania Apa s-a blocat în zona DN 13, la ieşirea din 
Braşov spre Stupini, datorită unui cetăţean care are 
acolo 200 m şi unde nici nu putea să-l folosească, că era 
în ampriza drumului, dar n-a fost de acord, şi s-a opus 
foarte tare, ca să se facă o legătură cu o reţea de 
canalizare. Şi a trebuit să facem o altă modalitate, să 
ne ducem să ocolim, să găsim alte soluţii, pentru că 
cetăţeanul respectiv a spus că dacă i se întâmplă ceva, 
iese în stradă şi a trebuit  să rezolvăm problema 
aceasta. Şi, concluzionând, acest proiect de hotărâre 
răspunde unor necesităţi care au fost înainte ridicate ca 
şi probleme cu care se confruntă şi Compania Apa, ca şi 
reţelist”. 

 
Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,2 

şi 5 iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 34 
Proiect de hotărâre privind “P.U.D. - Construire 

locuinţă în Braşov, str. Stejarului nr. 12 A”, iniţiator 
Gavrilă Mircea, Casagranda Cristina. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 2 si 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 35 

Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de 
donaţie autentificată sub nr. 251/2017 şi trecerea în 
domeniul public al Municipiului Braşov, a terenurilor 
donate de S.C. DANUBIATEC S.R.L. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 3 
şi 5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 36 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov a terenului înscris în C.F. 
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nr. 1 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 
11165)/1/1/1/1/1/1/2/24. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 37 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 101822 Braşov, nr. top. (11162/1/4, 11163, 
11165)/(1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/1/3/1/4). 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 38 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a următoarelor terenuri: 
terenul înscris în C.F. nr. 136687 Brasov, nr. cad. 
136687; terenul înscris în C.F. nr. 123620 Brasov, nr. 
cad. 123620; terenul înscris în C.F. nr. 123642 Braşov, 
nr. cad. 123642; terenul înscris în C.F. nr. 123638 
Braşov, nr. cad. 123638. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 39 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov a următoarelor terenuri: 
terenul înscris în C.F. nr. 151786 Brasov, nr. cad. 
151786, terenul înscris în C.F. nr. 151782 Brasov, nr. 
cad. 151782, terenul înscris în C.F. nr. 151784 Braşov, 
nr. cad. 151784. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 40 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 152332 Braşov, nr. cad. 152332. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 41 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 152474 Braşov, nr. cad. 152474. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 42 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a cotei de 967/70600 din 
terenul înscris în C.F. nr. 110860 Braşov, nr. cad. 
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110860, nr. top. 9510/2/4/2/81/1 şi a cotei de 
1959/143100 din terenul înscris în C.F. 110874 Braşov, 
nr. cad. 6659, nr. top. 9510/2/4/2/81/3. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 43 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a cotei de 41/1431 din 
terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/3. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 44 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a cotei de 37/1431 din 
terenul înscris în C.F. nr. 110874 Braşov, nr. cad. 6659, 
nr. top. 9510/2/4/2/81/3. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 45 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. 152449 Braşov, nr. cad. 152449. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1,5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 46 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 152134 Braşov, nr. cad. 152134. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 47 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 152014 Braşov, nr. cad. 152014. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 48 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 115456 Braşov, nr. cad. 1738, nr. top. 
10851/9/1/1/1/12. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 49 
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Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 139691 Braşov, nr. cad. 1036/28, nr. top. 
11192/1/5/1/28. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 50 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. 151999 Braşov, nr. cad. 151999. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 51 
Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 

public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 152049 Braşov, nr. cad. 152049. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 52 

Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a terenului înscris în 
C.F. nr. 135658 Braşov, nr. cad. 714/5, nr. top. 
10511/2/9/1/5. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 53 

Proiect de hotărâre privind trecerea  în domeniul 
public al Municipiului Braşov, a următoarelor terenuri: 
terenul înscris în C.F. nr. 122335 Braşov, nr. cad. 
122335; terenul înscris în C.F. nr. 136584 Braşov, nr. 
cad. 136584; terenul înscris în C.F. nr. 136685 Braşov, 
nr. cad. 136685. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 54 

Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul 
public în domeniul privat al Municipiului Braşov, în 
vederea scoaterii din funcţiune şi valorificării, a 
mijloacelor fixe, poz. 542, 552, 558, prevăzute în H.C.L. 
nr. 286/1999, cap. F, care aparţin domeniului public al 
Municipiului Braşov, aflate în administrarea S.C. RATBV 
S.A. 

 Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 
5 şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
PUNCTUL 55 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
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Braşov, str. Republicii nr. 17, ap. 2, deţinut de 
Niculescu Daniela, Burci Gheorghe şi Burci Stela. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 56 

Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului 
de preemţiune pentru cumpărarea imobilului situat în 
Braşov, str. Poarta Schei nr. 35, ap. 1 B, deţinut de 
Grosu Răzvan Alexandru. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 

PUNCTUL 57 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin 

licitaţie publică a unor terenuri situate în Municipiul 
Braşov, str.13 Decembrie nr. 96. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 25 de voturi 
pentru şi 2 abţineri (doamna consilier Urse Gabriela şi 
doamna consilier Donosa Adina). 

 
PUNCTUL 58 

Proiect de hotărâre privind închirierea prin 
licitaţie publică a unor imobile situate în Municipiul 
Braşov, pe Platforma Rulmentul, între str. 13 Decembrie 
şi str. Henri Coandă. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu 26 de voturi 
pentru şi 1 abţinere (doamna consilier Donosa Adina). 

 
PUNCTUL 59 

Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii 
contractului de închiriere a spaţiului situat în Braşov, 
str. Transilvaniei nr. 6, unde îşi desfăşoară activitatea 
Grădiniţa cu Program Normal nr. 14 A. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1, 5 
şi 6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
(nu participă la vot domnul consilier Macedonschi 
Cristian şi domnul consilier Ungar Arnold). 

 
PUNCTUL 60 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, str. Prunului f.n. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 61 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, str. Avram Iancu nr. 79. 



 28

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 62 

Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului 
situat în Braşov, str. Aleea Constructorilor nr. 17. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 

PUNCTUL 63 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a cotei 

de teren aferentă spaţiilor cu altă destinaţie situate în 
Braşov, str. Padina nr. 4, bloc D 7, spaţiu comercial nr. 
1 şi 2, către ATCOM Brasov S.C.M. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

PUNCTUL 64 
Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 

terenului aferent construcţiei din str. Toporaşului nr. 
12, către Biserica Creştină Baptistă Sf. Treime. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 65 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
terenului aferent construcţiei situat în Braşov, str. 
Gheorghe Baiulescu nr. 30, către Lungan Andrei Iulian si 
Lungan Ana Maria. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 66 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
terenului, aferent construcţiei, situat în Braşov str. 
Avram Iancu nr. 47, către Doja Livia. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
6, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 67 

Proiect de hotărâre privind vânzarea directă a 
terenului aferente spaţiilor cu altă destinaţie situate 
în Braşov, str. Vârful cu Dor nr. 9, bloc D 8, spaţiu 
comercial nr. 1, 2 şi 3, către ATCOM Brasov S.C.M. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 68 
Proiect de hotărâre privind trecerea unui imobil din 

domeniul public al Municipiului Braşov în domeniul public 
al Statului şi în administrarea Ministerului Apărării 
Naţionale. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 69 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în 
str. Macului f.n. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 70 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului situat în 
Braşov, str. Fundătura Hărmanului nr. 12. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 71 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Bisericii Sfântul Nicolae. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 72 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Cireşului - tronson 2. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 73 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Parângului. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi  
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 74 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Armoniei - tronson II. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 75 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în 

proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Căpitan Ilie Birt. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
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PUNCTUL 76 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în 

proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Aninoasa. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 77 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Mirceşti. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 
 
 

PUNCTUL 78 
Proiect de hotărâre privind înscrierea în 

proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Haţegului. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 79 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Avram 
Iancu. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 80 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. Lungă 
- Tronson 2. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 81 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Vrancei. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi  
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 82 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Clăbucet. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 83 
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Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Spătarul Luca Arbore. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 si 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 84 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Retezat. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 85 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Coastei. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 86 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Costiţei. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 87 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului str. 
Armoniei - tronson I. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 88 

Proiect de hotărâre privind înscrierea în 
proprietatea Municipiului Braşov, a imobilului Calea 
Făgăraşului f.n. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 89 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare 
către Direcţia Fiscală Braşov, a imobilului situat în 
Braşov, str. Panselelor nr. 23. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
 

PUNCTUL 90 
Proiect de hotărâre privind darea în administrare 

către Serviciul Public Administrare Pieţe Braşov, a 
imobilului situat în Braşov, str. Jupiter f.n. 
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Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 

 
PUNCTUL 91 

Proiect de hotărâre privind darea în administrare 
către Serviciul Public Local Salvamont, Agrement şi 
Parking, a imobilelor denumite Parcare, Centrul de 
Agrement şi Centrul de Informare Turistică situate în 
Poiana Braşov. 
 

Domnul consilier Macedonschi Cristian: 
„Şi aici am o scurtă interpelare: dacă parcarea 

Centrelor de Agrement ar putea fi gestionată de Serviciul 
Public Local de Salvamont, la Centrul de Agrement am 
întrebări mari, Centrul de informare turistică trebuie să 
fie subordonat aceleiaşi instituţii sau aceluiaşi birou 
la care este subordonat şi cel din Braşov, nu putem să le 
desfacem, Poiana este cartier al Braşovului, şi nu poţi 
să zici un centru de informare este gestionat de biroul 
de salvamont şi celălalt de biroul de turism, ele trebuie 
să colaboreze şi trebuie să aibă aceeaşi coordonare. Nu e 
logic, îmi pare rău!” 

Primar - dl. George Scripcaru:  
„Nu înseamnă că nu colaborează, e vorba de o 

chestiune de natură logistică şi de entitate. Noi ne-am 
propus să grupăm toate lucrurile astea, ca şi funcţiune 
în Poiana Braşov, sub o singură… e mai mult din punct de 
vedere contabilicesc, administrativ, nu înseamnă că sunt 
situaţii diferite sau că unii sau alţii fac lucruri total 
anapoda. E o chestiune mai mult administrativă, şi având 
în vedere că acolo sunt persoane care practic fac naveta, 
adică nu poţi să… să vină la Primărie, şi apoi să se 
ducă… are o logică toată povestea asta şi se încadrează 
în perspectiva a ceea ce urmează să se întâmple în 
Poiană, pentru că asta e doar o etapă, pentru că o să 
venim cu propuneri vis-a-vis de această activitate în 
următoarea perioadă cu încă două propuneri care vor fi 
analizate şi propuse pentru Consiliul Local. Poate o să 
ajungem ca în Poiană să instituim postul de administrator 
sau manager al Poienii Braşov, dar aceasta presupune nu 
doar o persoană căreia îi dai acolo…trebuie să-i dai în 
subordine şi în funcţiune multe lucruri, şi de-asta 
reglementăm acum un prim pas, un prim lucru, şi după 
aceea avem şi alte lucruri pe care vrem să vi le propunem 
în următoarea perioadă pentru a gestiona activităţi sau 
situaţii din Poiana Braşov. Aşa că lăsaţi lucrurile aşa 
cum le-am propus, că are logică, şi să nu ne complicăm în 
mod inutil”. 

Preşedintele şedinţei - dl. Oprică Florentin-Adrian 
propune proiectul de hotărâre în formă iniţială.  

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu 26 voturi pentru 
şi 1 vot împotrivă (domnul Macedonschi Cristian) 
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PUNCTUL 92 

Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de 
administrare a unor imobile situate pe raza UAT Codlea. 

Proiectul de hotărâre a fost avizat de  Comisia 1 şi 
5, iar în urma votului a fost aprobat cu unanimitate. 
 
 

Preşedintele şedinţei domnul Oprică Florentin Adrian 
declară  încheiate  lucrările  şedinţei. 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces  
verbal, spre cele legale. 

 
 
 

   PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETAR,     
OPRICĂ FLORENTIN - ADRIAN               GORAN ADRIANA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                           
 
 


